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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 25/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 6 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την
αριθμ.10020/2-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε
στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος
1.- Αναστασιάδης Ηλίας
(Πρόεδρος)
(Αντιπρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
2.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης
3.- Μεσονύχτης Κυριάκος
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος
(Τακτ.Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ: 143/2018
ΘΕΜΑ:Εισήγηση για 13η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την
από 2-11-2018
εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ/κών Υπηρεσιών στην οποία
αναφέρονται τα παρακάτω προτείνεται η 13η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους
2018 όπως παρακάτω:
-Με το αριθ.1071/3-10-2018 έγγραφο το ΝΠΔΔ του Δήμου μας υπέβαλλε αίτημα
πρόσθετης επιχορήγησης ποσού 70.000,00 ευρώ για να καλυφθούν νέες ανάγκες.
Oπότε ο K.A.00/6715 ‘Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ’ χρήζει ενίσχυσης
κατά 70.000,00 ευρώ (από 660.000,00€) με μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό.
Το Αποθεματικό ανέρχεται σήμερα σε 3.107,36€ και δεν επαρκεί.
Για την ενίσχυση του
α)αυξάνεται το «Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» Κ.Α.5119 ποσού
38.107,07€. Το χρηματικό υπόλοιπο προϋπολογίσθηκε/διαμορφώθηκε στο ποσό των
696.336,59€ ενώ ανήλθε σε 734.443,66€.
Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά 38.107,07€ και μεταφορά του ποσού στο
σκέλος των Εξόδων στο Αποθεματικό.
και β) μειώνονται η κάτωθι Κ.Α. εξόδων-οφειλών, που δεν απαιτούνται πλέον, κατά
-1.500,00€ από τον Κ.Α. 00/8112.04
-6.771,77€ από τον Κ.Α. 00/8113.01
-15.638,52€ από τον Κ.Α.00/8116.01
-5.000,00€ από τον Κ.Α. 00/8121.01.
Μεταφερόμενο ποσό 28.910,29€ στο Αποθεματικό, το οποίο μετά την ως άνω
ενίσχυση θα ανέλθει σε (3.107,36+38.107,07+28.910,29=)70.124,72 ευρώ και μπορεί
να καλύψει την ενίσχυση του Κ.Α.00/6715 κατά 70.000,00€.

Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό που απομένει (124,72€) δεν υπερβαίνει το όριο
του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Αρχικώς Εγκριθείς Προϋπ/σμός 2018 :
Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης)
Ποσά που αυξάνουν τον Προϋπ/σμο
Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης)

16.662.181,76 ευρώ
17.058.784,53 ευρώ
38.107,07 ευρώ
17.096.891,60 ευρώ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
 Τις διατάξεις του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων»
 Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
 την αριθ. ΚΥΑ 26945/31-7-2015 Εσωτερικών και Οικονομικών
 τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 τις διατάξεις του Ν.4555/2018
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 13 η τροποποίηση του προϋπολογισμού
οικ.έτους 2018 ως εξής :
Ενισχύει τον K.A.00/6715 «Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ» κατά
70.000,00 ευρώ
(από 660.000,00€) με μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό.
Το Αποθεματικό ανέρχεται σε 3.107,36€ και δεν επαρκεί.
Για την ενίσχυση του
α)αυξάνει τον Κ.Α.5119
«Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα» με ποσό
38.107,07€. Το χρηματικό υπόλοιπο προϋπολογίσθηκε-διαμορφώθηκε στο ποσό των
696.336,59€ ενώ ανήλθε σε 734.443,66€. Αύξηση Εσόδων Προϋπ/σμού κατά
38.107,07€ και μεταφορά του ποσού στο σκέλος των Εξόδων στο Αποθεματικό
β)μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων-οφειλών, που δεν απαιτούνται :
-1.500,00€ από τον Κ.Α. 00/8112.04
-6.771,77€ από τον Κ.Α. 00/8113.01
-15.638,52€ από τον Κ.Α.00/8116.01
-5.000,00€ από τον Κ.Α. 00/8121.01 και
μεταφέρει συνολικό ποσό 28.910,29€ στο Αποθεματικό το οποίο μετά την ως
άνω ενίσχυση θα ανέλθει σε 70.124,72 ευρώ και μπορεί να καλύψει την ενίσχυση του
Κ.Α.00/6715 κατά 70.000,00€.
Βεβαιώνεται ότι το Αποθεματικό που απομένει (124,72€) δεν υπερβαίνει το όριο
του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 143/2018
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως
ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

